
 

 

ATIVIDADE DO CLUBE DA MATEMÁTICA  

RELÓGIOS 

Resolve se fores capaz e envia para o 

Clube da Matemática 

(proflucianabrito@agvaf.edu.pt) 

 

1. Representa em cada relógio as seguintes horas do dia: 

a) Nove horas 

 
 

b) Dez e um quarto 

        

c) Meio dia  

 
 

d) Três e trinta da tarde 

 
 

e) Um quarto para as seis da tarde 

        
 

f) Vinte horas e meia 

 
 

g) Nove horas e quarenta e um minutos 

  

h) Meia noite e 3 minutos 

 
 

 

2. Observa os relógios e escreve as horas  

correspondentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. A Susana observou o ponteiro dos minutos de um relógio a mover-se do 7, quando 

começou a estudar, até ao 3, quando parou para lanchar. Durante quanto tempo 

esteve a Susana a estudar antes do lanche? 

 

       :        : 

       : 
       : 

       : 

       : 

       :        : 

http://pam.lusopt.info/pentagrama/
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4. Quando se ouve o sino do relógio da igreja a assinalar as seis da tarde o ângulo 

formado pelo ponteiro das horas e dos minutos é de 180°. 

a. Que ângulo é formado pelo ponteiro das horas e dos minutos quando o sino 

assinala: 

i. 21:00? ii. 14:00? iii. 04:00? 

 

5. Ó tempo, volta pra trás… 

O Diogo olhou para o relógio quando marcava 14h07. Como estava atrasado para a 

aula resolveu fazer batota e andar com o ponteiro dos minutos para trás, para 

mostrar à professora que a culpa do seu atraso era do relógio… Rodou o ponteiro dos 

minutos 90° para trás. Que hora passou a marcar o relógio do Diogo? 

 

 

6.  Olhas para o relógio e os ponteiros estão cada um no seu sítio. No dia seguinte, 

exatamente à mesma hora, os ponteiros vão estar nesses mesmos sítios, mas cada 

um vai ter rodado muito… De um dia para o outro, considerando a mesma hora, 

quantas voltas completas dá: 

 

a. O ponteiro das horas? 

 

b. O ponteiro dos minutos? 

 

7. A Joana olhou para o relógio e erem 18h34. O tempo foi passando e os ponteiros 

rodando… Passada 1 hora quanto rodou (em graus) o ponteiro das horas? E o dos 

minutos?  

 

8. Usa o relógio do Pentagrama e marca 00:30.  

Que ângulo fazem os ponteiros do relógio? De certeza? 

 

Verifica a tua resposta clicando em mostrar ângulos/show angles. 

 

9. Conheces a expressão  

Até um relógio avariado está certo duas vezes por dia   

? 

Compreendes o seu significado? Explica o teu raciocínio. 

https://www.geogebra.org/material/iframe/id/qge2zxjy/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false

